Publicatieplicht ANBI 2018
Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer is erkend als ANBI instelling en publiceert hier de
wettelijk voorgeschreven informatie. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het
secretariaat van SPG ’t Hoefijzer, via een e-mail naar info@thoefijzer.nl.
De naam van de instelling:
Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer.
Het RSIN/fiscaal nummer:
006697264.
De contactgegevens:
Manege ’t Hoefijzer
Hollewandsweg 15b
8014 BE ZWOLLE
T (038) 453 04 78
E info@thoefijzer.nl
De doelstelling:
De stichting heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van het paard- en -ponyrijden
door lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten op een medisch, fysiotherapeutisch,
psychologisch, pedagogisch en hippisch verantwoorde wijze.
Het beleidsplan
Beleidsplan is op aanvraag beschikbaar. U kunt dit aanvragen door een e-mail te sturen naar
info@thoefijzer.nl
De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
Voorzitter: Bogaart - Kessler, Rachel
Secretaris: van der Meer, Koos
Penningmeester: Kuijpers, Frans
Lid: Meijntjes, Diederik

Het beloningsbeleid:
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloningen of vergoedingen.
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Het meest recente jaarverslag van SPG ‘t Hoefijzer is op aanvraag beschikbaar. U kunt dit aanvragen
door een e-mail te sturen naar info@tHoefijzer.nl.

Baten en Lasten 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017
Begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Netto-omzet
Lesgelden
Individuele begeleiding
Kantine verkopen
Reclameborden
Bijdrage ruiters Hoefijzerdag 2017

80.000
9.400
2.500
1.950
0

88.535,98
9.606,32
3.066,63
1.350,00
660,09

80.707,17
8.530,51
2.311,67
1.950,00
358,34

Overige opbrengsten
Giften uit Kledingactie
Subsidies
Giften en donaties
Overige opbrengsten

16.500
11.000
19.827
490

15.278,25
13.076,61
17.128,23
2.034,22

15.500,00
11.357,11
41.923,74
2.568,82

Totaal baten

141.667

150.736,33

165.207,36

Kostprijs van de omzet
Salarissen instructie en beheer
Sociale lasten
Wezo stalhulp
Belastingvrije vergoedingen
Reiskosten woon-werk
Arbo-kosten
Studiekosten en cursussen

-51.600
-9.400
-5.000
-850
-3.140
-2.500
-750

-54.308,72
-9.656,08
-5.049,72
-801,60
-3.383,39
-2.761,78
-1.151,50

-51.544,59
-9.369,21
-3.749,85
-845,40
-3.062,64
-2.502,12
-1.274,59

-23.000
-1.500
-5.000
-2.000
-2.000

-23.837,76
-8.750,00
-2.568,54
-5.176,21
-2.453,30
-2.490,28

-23.303,92
-2.500,00
-2.124,18
-4.969,82
-1.849,34
-3.426,08

-22.000
-2.000
-3.700
-39.034

-17.414,51
-2.051,82
-3.985,98
-39.033,44

-25.165,29
-5.926,11
-3.879,04
-39.033,47

-173.474

-184.874,63

-184.525,65

-31.807

-34.138,30

-19.318,29

Verzorging paarden
Aankoop paarden
Feestdagenpresentje ruiters en vrijwilligers
Kantinegebruik en BBQ vrijwilligers
Kantine inkopen
Hoefijzerdag en diploma rijden
Bedrijfslasten
Onderhoud gebouw en weiland
Administratie- en bestuurskosten
Fin. administratie, bank en accountant
Afschrijving activa
Totaal lasten
Resultaat

Deze jaarrekening is opgemaakt conform RJk C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.

